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Koopovereenkomst gebruikt pleziervaartuig 
 
Voor transacties tussen particulieren 
 
Op beide contracten moeten de originele handtekeningen van koper en verkoper 
worden geplaatst.  
Lees het contract goed door en teken daarna pas. Wat partijen aankruisen zal 
tussen partijen bindend zijn. 
 
1.partijen   A. verkoper van het vaartuig 
 
naam + voornamen : 
straat + huisnummer : 
postcode + woonplaats : 
telefoonnummer  :     faxnummer: 
 
    B. koper van het vaartuig 
 
naam + voornamen : 
straat + huisnummer : 
postcode + woonplaats : 
telefoonnummer  :     faxnummer: 
Ondergetekenden: A. verkoper van het vaartuig, hierna genoemd 'de verkoper' en B. koper van de 
boot hierna genoemd 'de koper' verklaren deze overeenkomst te zijn aangegaan volgens de 
volgenden bepalingen en met inachtneming van datgene, wat door partijen wordt opgegeven. 
 
2. koop en verkoop 
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikt 
pleziervaartuigen en de nader aangegeven accessoires en toebehoren. 
 
Gegevens boot  0 zeilboot 0 motorboot   0 met kajuit 
 
merk/type   : 
naam    : 
registratie nummer  :   aangebracht op: 
bouwnummer  :   aangebracht op: 
gewicht boot  :ca.      kg. bouwjaar: 
lengte over alles  : , meter 
grootste breedte  : , meter 
grootste hoogte opbouw : , meter 
diepgang   : , meter 
romp gemaakt van : 0 polyester 0 staal 0............... 
zeil    :0 ja 0 nee 
motor (en)   :0 ja 0 nee 
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2. koop en verkoop (vervolg) 
 
Gegevens motoren 
 
Motor 1   :0 binnenboord 0 buitenboord 
soort    :0 diesel  0 benzine  0 elektro 
merk/type   : 
nummer    : 
vermogen   :  KW  (1PK = 0,74kW) 
bouwjaar   : 
 
Motor 2   :0 binnenboord 0 buitenboord 
soort    :0 diesel  0 benzine  0 elektro 
merk/type   : 
nummer    : 
vermogen   :  KW  (1PK = 0,74kW) 
bouwjaar   : 
 
 
Accessoires en/of toebehoren bij koop 
Bij de koop zijn tevens de zaken inbegrepen die op de inventarislijst bij dit contract 
staan vermeld.  
 
Ligplaats 
verkoper verkoopt de boot :  0 zonder ligplaats  0 met ligplaats 
naam ligplaats   : 
Een schriftelijke bevestiging van de ligplaatsverhuurder waaruit blijkt dat deze de koper als huurder 
van de ligplaats aanvaardt, wordt aan dit contract gehecht. 
 
3. koopprijs en betaling 
De koopsom is uiterlijk verschuldigd op het moment dat de verkoper aan de koper 
levert. Verkoper geeft aan koper een deugdelijk betalingsbewijs. 
 
totale kostprijs inclusief accessoires en toebehoren: €………………………………………………… 
bedrag in letters zegge : 
 
betalingswijze per/ in :0 (Post-)bankrekeningnr. Verkoper                       
    :0 contant 
    :0  
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4. keuringafspraken 
 
0 De boot is goedgekeurd door de ………………………………….d.d.……………………………………. 
 
0 De boot wordt gekeurd bij de ……………………………………d.d. ………………………………….. 
Het expertiserapport vormt een onderdeel van deze overeenkomst. 
 
0 Bij de keuring vindt een proefvaart plaats. 
 
0 De boot wordt verkocht zonder keuring. 
 
Kosten gebreken 
Ten aanzien van de gebreken die in het keuringrapport of beoordelingsrapport staan 
vermeld, wordt het volgende afgesproken: 
 
0  Verkoper zal op zijn kosten de volgende gebreken uit het rapport op 

vakkundige wijze laten repareren voordat de boot aan de koper wordt 
geleverd: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
0  Verkoper verplicht zich, na overlegging van de reparatienota door koper, bij 

te dragen in de reparatiekosten van de in het rapport genoemde gebreken tot 
een maximaal bedrag. 

 
 Maximaal bij te dragen tot €……………………………….  
 
0   De koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de   

 reparatiekosten het onderstaande genoemde bedrag te boven gaan, dan wel  
 dat  reparatie economisch en/of technisch niet meer verantwoord is, dan wel 
 dat, in geval bij de keuring en proefvaart is afgesproken, de
 booteigenschappen mist, die een soortgelijke boot behoort te bezitten; 

 
bedrag:    €…………………………………. 

 
0 Verkoper draagt niet bij in de reparatiekosten. 
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5. plaats, tijd, voorwaarden levering 
 
De levering van de boot, accessoires, toebehoren met bijbehorend document als 
aangegeven onder punt 2 en 8 op: 
datum     tijd 
plaats 
 
§ Verkoper verklaart dat de door hem geleverde boot zijn eigendom is en vrij van 

lasten en beperkingen, waaronder BTW-heffingen en invoerrechten. 
§ Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van dit contract wordt de boot verkocht 

in de staat waarin deze zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt. 
§ Tot aan de levering blijven alle kosten en schade betrekking hebbend op de boot 

voor rekening van de verkoper, zoals onderhoud- en reparatiekosten. Ook draagt 
de verkoper tot aan de levering het risico van het verloren gaan van de boot. 

§ De koper kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter en zonder 
kosten ontbinden als de boot tussen het moment van sluiten van de koop en de 
levering schade van ernstige aard oploopt. 

 
6. toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
 
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Uitsluitend de 
Nederlandse rechter dan wel een door beide partijen aangewezen in Nederland 
gevestigde geschilleninstantie is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.  
 
7. nadere afspraken 
 
Aanvullend op het voorafgaande en zonder strijdigheid daarmee: (betaling, 
keuringskosten, aanwezige schade bij koop, enz.:)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. inventaris 
 
radiozendapparatuur: 
§ marifoon     

merk/type: 
 serienummer: 
§ radar      

merk/type:   
serienummer: 

§ radio-ontvanger    
merk/type: 

§ ontvanger navigatieberichten 
merk/type: 

 
 
 
navigatieapparatuur 
§ plaatsbepalingapparatuur 
 merk/type: 
§ log 

merk/type: 
§ dieptemeter 

merk/type: 
§ windsetmeter 

merk/type: 
§ stuurautomaat: 

merk/type 
§ zelfstuurinrichting: 

merk/type 
§ overig:  0 klok  0 barometer 0 hygrometer 
 
 
 
vaarinventaris 
§ landvast aantal:      aantal meter: 
§ stootwil aantal:       doorsnee: 
§ reddingsboei afmeting:     kleur: 
§ spinnakerboom aantal: 
§ type anker:       gewicht: 
§ ankerlijn aantal: 
§ ankerketting aantal meter: 
§ reservelijn(en) aantal meter: 
§ ankerlier: 0 ja  0 nee 
§ pikhaak:  0 ja  0 nee 
§ zwemtrap: 0 ja  0 nee 
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8. inventaris (vervolg) 
 
zeilen 
 
§ grootzeil  aantal: 
§ fok   aantal: 
§ stormfok  aantal: 
§ genua   aantal: 
§ bolle jan   aantal: 
§ spinnaker  aantal: 
§ overig       aantal: 
 
 
huishoudelijke inventaris 
 
§ gordijnen:  0 ja  0 nee 
§ kussens:   0 ja  0 nee 
§ keukengerei:  0 bestek 0 borden 0 glazen    

    0 bekers 0 pannen 
§ wandversieringen: 0 ja  0 nee 
§ verwarming  

merk/type : 
§ koelkast/box 

merk/type : 
§ Overig: 
 
 
Overige toebehoren 
 
§ Gereedschap voor de motor  : 
§ Reserve onderdelen motor   : 
§ Reserve onderdelen overige installaties : 
§ Kleur buiskap     : 
§ Kleur huik     : 
§ Wintertent     : 0 ja  0 nee 
§ Watertank aantal:  aantal liter : 
§ Brandstoftank aantal:  aantal liter : 
§ Accu aantal:   Ah  : 
§ Walaansluiting aantal    : 
§ Hulpaggregaat aantal    : 
§ Reddingsvlot merk/type   : 

Laatste inspectiedatum   : / /  
§ Bijboot merk/type    : 
§ (wedstrijd)meetbrief    : 0 ja  0 nee 
§ overige      : 
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9.ondertekening 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: (Let op: koper en verkoper 
zetten op beide contracten een originele handtekening). 
 
Datum 
 
Plaats 
 
 
handtekening koper      handtekening verkoper 
 
 
 
 
 
(indien koper minderjarig)     (indien koper minderjarig) 
handtekening wettelijke     handtekening wettelijke 
vertegenwoordiger      vertegenwoordiger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


